รายงานการประชุม
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
ประชุมครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เริ่มการประชุม ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์


รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์
๓. ผศ.ปทุมพร ศรีอิสาณ

๒. รศ.ศศิธร นิรันตรานนท์

๔. ผศ.โสภณ ศรีอิสาณ

๕. นายทศพร เหรียญเจริญ ๖

. นางธนวรรณ ชุมแวงวาปี

๗. นายสุบิน เพียยุระ ๘

. นายนพดล ปัญญาจักร

๙. นายชนะ ฤทธิธรรม

๑๐. นางวิยะดา วรรณขันธ์

๑๑. พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์

๑๒. ดร.จิราวรรณ พาชอบ

๑๓. นายธนิต ลีเลิศ

๑๔. นายสุกัลย์ กฤตรักษา

๑๕. นางจุไรรัตน์ สมสุข

๑๖. นายสัมพันธ์ พันธ์โยธี

๑๗. นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยเพชร

๑๘. นางนิ่มนวล แก้วพิลา

๑๙. นายวิระศักดิ์ กุลฉะวะ ๒๐. นายพิจักษณ์ อ่อนคา
๒๑. นายสุทัศน์ ตาลยงค์ ๒๒. นายวิรพงษ์ วรรณศิริ
๒๓. นางสาวพินทอง จันทร์คูหา ๒๔. นางสาวชลดา หมู่หาญ
๒๕. นางสาวเทพกัลยา บุตรวงษ์

๒๖. นางสาวกาญจนา รุ่งเรือง

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นายประพนธ์ พูลลาภ
๓. ผศ.ศิริ สุปัญญา

ไปพบแพทย์
ไปราชการ

๔. นายไพวัน เพลิดพราว

ไปราชการ

๒

๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ
๑.๑

แนะนาอาจารย์ใหม่ คือ นายสุกัลย์ กฤตรักษา วิชาเอกภาษาไทยและขอบคุณและอาลา

นางสาวกาญจนา รุ่งเรือง
๑.๒ สัปดาห์ต่อไปจะมีการแบ่งบุคลากรออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑. เดินทางไปร่วมงานกีฬา ณ สถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ๒. ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สถาบัน

๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑

๓. เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๓.๑ การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประธาน ฯ แจ้ง ให้อาจารย์แต่ละท่านเสนออุปกรณ์ที่ต้องการใช้ในการเรียนการสอน การปรับปรุง
อาคารเรียน เพื่อจะได้นาเรื่องเข้างานแผนต่อไป
๓.๒ ค่าตอบแทนการสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประธานฯ แจ้ง ค่าตอบแทนการสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้นขณะนี้ได้ดาเนินการถึง
ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว คาดว่าอาจารย์ที่ทาการสอนภาคฤดูร้อนจะได้รับค่าตอบแทนหลังจากกลับมาจากงานกีฬา

๔. กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
๔.๑ การเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๓
ประธานฯ แจ้ง การเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครัง้ ที่ ๓ มีการนาส่งงานวิจัยเข้าร่วมทั้งหมด
๗ เรื่อง คือ ดร.จิราวรรณ ๑ เรื่อง, รศ.ดร.วณิช ๑ เรื่อง, รศ.ศศิธร ๑ เรื่อง, พ.อ.ท.พิทยา ๑ เรื่อง, อ.สุบิน
๑ เรื่อง, นักศึกษา ๒ คน ๒ เรื่อง, อ.สุกัลย์ เข้าร่วมงาน ปัจจุบันยังต้องการผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๒๐ ท่าน
หากอาจารย์ท่านใดมีความประสงค์ขอเข้าร่วมงานเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้
๔.๒ โครงการ

Ideational kinesiology คณะศึกษาศาสตร์ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ประธานฯ แจ้ง โครงการ Ideational kinesiology คณะศึกษาศาสตร์ จะจัดขึ้นในวันที่
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และได้เชิญ อ.ธนา มาให้ความรู้ในโครงการนี้ด้วย
๔.๓ ประธานฯ แจ้ง การแต่งตั้งที่ปรึกษาประจาชมรม มีทั้งหมด ๑๒ ชมรม เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น และช่วยพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาต่างๆ

๓

๕. เรื่องรายงาน/นาเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินงาน
อ.สัมพันธ์ เสนอ ควรให้มีโครงการปลูกต้นไม้ และควรเป็นต้นไม้ที่มีผล
ประธานฯ แจ้ง ให้อาจารย์แต่ละท่านเสนอว่าต้องการต้นไม้อะไรบ้าง และต้องการให้ปลูกในสถานที่ใด จะ
ได้ดาเนินการต่อไป

๖. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑ การกาหนดวัน เวลาประชุมประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ ของคณะศึกษาศาสตร์
ประธานฯ ได้เสนอให้มีการประชุมครัง้ ต่อไปในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐น.
โดยมติที่ประชุมเห็นชอบ

๗. เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ ขอบคุณ อ.พิทยาที่ช่วยในการติดตามเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์บางส่วนหาก
อาจารย์ท่านใดต้องการใช้สามารถเบิกได้จาก ชลดา หมู่หาญ
อ.ชนะ แจ้ง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ขอความร่วมมือให้
อาจารย์แต่ละท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ประธานฯ แจ้ง กาหนดการใส่ชุดประจาสัปดาห์ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่
วันจันทร์ ใส่ชุดสีกากี, วันอังคาร ใส่ชุดผ้าไทย, วันพฤหัสบดี ใส่ชุดผ้าไหมสีส้ม

***** ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น .*****

